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PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
Klimata pārmaiņu un vides jautājumu darba grupa, kuru vada A. Pasková, Padome/Čehija 

2021. gada 17. decembrī plkst. 14.00–16.00 
 
 

1. Priekšsēdētājas ievadvārdi  
 
Pēc priekšsēdētājas ievadvārdiem priekšsēdētāja atgādināja dalībniekiem, ka ziņojums par 3. Eiropas 
pilsoņu paneļdiskusijas otro sanāksmi ir pieejams platformā, un turpat atrodams arī trešais starpposma 
ziņojums par daudzvalodu digitālo platformu. Viņa arī izklāstīja savu ieceri sasaukt papildu sanāksmi 
2022. gada janvāra sākumā, bet tas vēl jāapstiprina Konferences par Eiropas nākotni valdes 
līdzpriekšsēdētājiem. 
 

2. Eiropas pilsoņu trešās paneļdiskusijas dalībnieku ziņojums par diskusiju pašreizējo stāvokli 
 
Attiecībā uz paveikto darbu 3. Eiropas pilsoņu paneļdiskusijā (klimata pārmaiņas, vide/veselība) 
pārstāve no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas sniedza ziņojumu par šo jautājumu un informēja par 
paveikto, uzsverot pārdomas par apdomīgu pieeju enerģētikai, nepieciešamību samazināt pārmērīgu 
patēriņu, veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un investēt pētniecībā. Pārstāve sevišķi 
atsaucās uz kopējās lauksaimniecības politikas pienesumu izvēlei par labu kvalitatīvam patēriņam un 
dabisko dzīvotņu aizsardzībai. Transporta ietekmi uz ekosistēmu var samazināt, izvēloties dzelzceļu, 
samazinot jaunu mašīnu pārdošanu un palīdzot patērētājiem pārveidot automašīnas.  
Pilsoņu pārstāve turklāt atgādināja, ka ES ir nepieciešams regulējums ar ūdeņradi darbināmiem 
transportlīdzekļiem un oglekļa nodoklis ar bonus-malus sistēmu. Noslēgumā viņa ierosināja, ka 
tiesībām uz dabu vajadzētu būt iekļautām ES konstitūcijā.  
 
Cits pilsoņu pārstāvis vērsa uzmanību uz augsto piesārņojuma līmeni, kas saistīts ar to, ka pieprasījums 
pēc enerģijas tiek apmierināts, izmantojot fosilo kurināmo. Ņemot vērā, ka augstais pieprasījums nevar 
tikt pilnībā apmierināts ar atjaunojamo energoresursu enerģiju, iespējamais risinājums varētu būt 
samazināt pieprasījumu pēc enerģijas ar regulējuma palīdzību. Vai kodolenerģija arī būtu risinājums 
šajā gadījumā būtu jāprecizē, taču tas ir apšaubāmi: pārstāvis sliecās paust atbalstu investīciju 
palielināšanai kodolsintēzē. Viņš norādīja uz to, ka pilsētas nav celtas ilgtspējīgā veidā, tādēļ 
nepieciešams finansējums, lai tās transformētu un atjaunotu, radot ilgtspējīgu infrastruktūru, 
ierobežojot individuālos transportlīdzekļus un vienlaikus veicinot visiem pieejamu bezpeļņas 
sabiedrisko transportu. Noslēgumā viņš pieminēja pazemes ūdeņu piesārņojumu un nepieciešamību 
pēc atbilstošiem ierobežojumiem ūdens piesārņošanai, ko veic industrija un lielas lauksaimniecības 
ražotnes.  
 
Sekojošajā diskusijā runātāji atsaucās uz nesen atjaunināto Eiropas kopējo lauksaimniecības politiku, 
īpaši zaļās arhitektūras un sniegtā atbalsta īsākām piegādes ķēdēm, nekaitīgam un veselīgam ēdienam 
un dzīvnieku labturības kontekstā. Tika apspriesta arī nepieciešamība koncentrēties uz taisnīgu 
pārkārtošanos un strukturālas pārejas pasākumiem, kas ir viena no visatbalstītākajām idejām 
daudzvalodu digitālajā platformā. Notika diskusijas arī par transporta jautājumiem un par 
nepieciešamību mainīt ieradumus, izmantojot videi draudzīgākus transporta veidus. 
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3. Diskusija par daudzvalodu digitālās platformas trešo starpposma ziņojumu 
 

Attiecībā uz daudzvalodu digitālās platformas trešo starpposma ziņojumu dalībnieki sniedza šādus 

komentārus: 

• taisnīga pārkārtošanās būtu vairāk jāņem vērā, īstenošanai jāiet roku rokā ar ietekmes 

novērtējumu un ietekmējuma mazināšanas pasākumiem, lai izveidotu jaunas, kvalitatīvas darbvietas, 

jaunām zaļajām darbvietām nepieciešami labi darba koplīgumi,  

• izglītības un informācijas nozīme (tostarp ES kompetenču paplašināšana šajā jomā) un 

koncentrēšanās uz īstiem dzīves piemēriem risinājumu rašanā, 

• nepieciešams uzklausīt iedzīvotājus, lai saprastu, ko viņi sagaida no ES likumdošanas, lai 

palīdzētu viņiem mainīt uzvedību, un jāapspriež risinājumi, nevis problēmas. 

 

Turklāt, balstoties uz dalībnieku aptauju, diskusiju laikā tika apspriesti četri temati: enerģija, 

transports, ilgtspējīgs un atbildīgs patēriņš un piesārņojums. Lauksaimniecības temata apspriešana 

tika atstāta uz nākamo darba grupas sanāksmi laika ierobežojuma dēļ, un tam tiks pievērsta uzmanība 

kopā ar atlikušajiem tematiem. 

 

Diskusiju laikā izteiktie ieteikumi un pretējie viedokļi 

 

1. Enerģētikas joma:   

• enerģētikas pārkārtošanas laikā, pārejot no fosilā kurināmā enerģijas uz atjaunojamiem 

energoresursiem, jāapsver arī kodolenerģijas izmantošana,  

• kā prioritāte jāizvirza enerģijas patēriņa samazināšana, 

• pēc iespējas efektīvāk jāizmanto mikroražošanas potenciāls, 

• jāpārtrauc subsīdijas fosilajam kurināmajam, gāzi un kodolenerģiju taksonomijā nevajadzētu 

apzīmēt kā zaļās investīcijas un nevajadzētu piešķirt finansējumu gāzes infrastruktūrai jaunās gāzes 

paketes ietvaros,  

• jāapsver arī ūdeņraža, ģeotermālās enerģijas, biodegvielas izmantošana, nepieciešams ieviest 

tarifu stimulus, mobilizēt riska kapitālus,  

• jāsalīdzina dažādo enerģijas avotu priekšrocības un izmaksas, lai identificētu visefektīvākos 

energoavotus un ļautu iedzīvotājiem pieņemt informētus lēmumus. 

 

2. Transporta joma: 

• jāpielāgo kruīza kuģu flotes, jāuzlabo dzelzceļa tīkls, jāiedrošina izvēlēties riteņbraukšanu, 

jāveicina kopīgota mobilitāte, 

• jānodrošina pieejama, droša un cenas ziņā pieejama mobilitāte visiem, ņemot vērā dažādās un 

specifiskās mobilitātes vajadzības (lauku apvidi, zemi ienākumi, cilvēki ar invaliditāti, sievietes), 

dalīšanās, 

• jāierobežo pārmērīga mobilitāte (tūrisma kontekstā). 

 

3. Ilgtspējīgs un atbildīgs patēriņš: 
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• jāveicina investīcijas enerģijas uzkrāšanas iekārtās, 

• jāpadara elektriskie un hibrīda transportlīdzekļi cenas ziņā pieejamāki (iedzīvotājiem cena ir 

ļoti būtiska), 

• jāizglīto un jāinformē sabiedrība un jāveicina izpratne (mūžizglītības kontekstā),  

• jāizmanto videi draudzīgāks un vieglāk pārstrādājams iepakojums,  

• jānosaka atbildība ražotājiem, regulējumā nosakot, kādus ražojumus var laist tirgū, un 

jāizvairās no atbildības novirzīšanas patērētājiem/iedzīvotājiem, 

• jāatbalsta MVU izstrādātās augšupējās iniciatīvas un risinājumi, 

• jāapsver viss produkta dzīves cikls un jāveicina aprites ekonomika un vietējo/ES ražojumu 

atpazīstamība, jāpārceļ ražošana atpakaļ uz ES, 

• ilgtspējīga ražošana jāsasaista ar "ražots Eiropā" pasākumiem, jāizmanto vietēji iegūtais, zaļais 

publiskais iepirkums. 

 

 

4. Piesārņojums: 

• jāņem vērā ražojuma dzīves cikla radītā ietekme, lemjot par produktu laišanu tirgū, tas jāapsver 

arī kā kritērijs attiecībā uz importētajiem produktiem un to ietekmi, 

• skolu mācību programmās jāiekļauj izpratnes veicināšana par plastmasas un citu 

nepārstrādājamu materiālu izmantošanu, 

• lai uzlabotu atkritumu pārstrādi, jāpārskata atkritumu apsaimniekošana, tostarp izmantojot 

cenu signālus (parādot reālās izmaksas), 

• jāatzīst mežu svarīgā loma CO2 izmešu samazināšanā, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, jāinvestē 

plaša mēroga atkārtotā apmežošanā, jāpanāk piesārņojuma standartu ievērošana, 

• jāinvestē tehnoloģijās, kas ļautu samazināt pazemes ūdeņu piesārņojumu un uzraudzītu 

bīstamu ķīmisko vielu klātbūtni, 

• tirgotājiem būtu jānodrošina, ka importētie produkti ir ražoti ievērojot ES vides un darba 

tiesību standartus, 

• jāievieš nodokļu atvieglojumi un subsīdijas, lai mainītu piesārņošanas paradumus 

("piesārņotājs maksā" princips), tostarp arī tādās nozarēs, kur no piesārņošanas nevar pilnībā 

izvairīties, piemēram, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, 

• jāizvairās atkritumu apsaimniekošanā un pārstrādē izmantot starptautisko ārpakalpojumu. 

 

 
Priekšsēdētājas noslēguma runa 
 
Priekšsēdētāja uzsvēra, ka darba kārtības punkts "lauksaimniecība" ir pārcelts uz nākamo darba grupas 
sanāksmi un tajā uzmanība tiks pievērsta bioloģiskajai daudzveidībai, ainavām un būvniecībai, 
subsīdijām, nodokļu sistēmai un paradumu maiņai, un izglītībai. Viņa cer, ka jaunā sanāksmes struktūra 
bija veiksmīga, lai padarītu debates dinamiskākas un lai iedzīvotāju idejas nostādītu diskusiju centrā. 
 
 


